REGULAMIN WYDARZENIA
Piknik Krakowski
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie imprezy „Piknik Krakowski”, zwanej dalej „Wydarzeniem”,
organizowanej przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, zwane dalej Organizatorem, odbywającej się w następujących dniach i lokalizacjach w Krakowie:
a)
01.08.2020 - Park Bednarskiego
b)
02.08.2020 – Planty Mistrzejowickie
c)
08.08.2020 - Park Lotników Polskich
d)
09.08.2020 - Park Maćka i Dorotki
e)
15.08.2020 - Park w Czyżynach
f)
16.08.2020 - Park T. Kościuszki
g)
22.08.2020 - Park Krakowski
h)
23.08.2020 - Park Dębnicki
i)
29.08.2020 - Park Decjusza
j)
30.08.2020 - Park Bednarskiego
2. Regulamin Wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej www.piknikkrakowski.pl.
3. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać
postanowień Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia
z powodu zaistnienia okoliczności siły wyższej tj. wszelkich nieprzewidywalnych sytuacji lub zdarzeń o charakterze wyjątkowym, pozostających poza kontrolą
Organizatora, a w szczególności: zdarzeń o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wiatr, burza albo innych nadzwyczajnych i zewnętrznych
zdarzeń, którym nie można było zapobiec np. epidemii lub pandemii spowodowanej m.in. przez wirusa
SARS-Cov-2, oraz wydanych przez organy władzy publicznej na skutek zaistnienia tych zdarzeń aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia,
nakazy lub zakazy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, koncertów lub wydarzeń.
5. Wstęp na teren Wydarzenia jest bezpłatny.
6. Wejście na teren Wydarzenia możliwe jest w terminach zgodnych z Programem Wydarzenia dostępnym na stronie www.piknikkrakowski.pl od godziny 12:00
do momentu zakończenia, czyli: w soboty do godziny 22:00, w niedziele do godziny 18:00, a następnie Uczestnicy zobowiązani są bez zbędnej zwłoki opuścić
miejsce Wydarzenia.
7. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń wyznaczonych przez Organizatora osób (Obsługi Wydarzenia). Odmowa zastosowania się do
tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane na bieżąco Obsłudze Wydarzenia bezpośrednio w trakcie jego trwania.
9. Zabrania się wnoszenia i posiadania podczas Wydarzenia: broni i niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych i wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, środków odurzających i psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących
stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Wydarzenia.
10. Psy są wprowadzane na teren Wydarzenia wyłącznie na smyczy i w kagańcu. Posiadacz psa jest zobowiązany do samodzielnego usuwania psich odchodów do
przeznaczonych na ten cel pojemników na śmieci. Uchybienie obowiązkom określonym w zdaniach poprzedzających może uzasadniać usunięcie uczestnika
z terenu Wydarzenia. Osoby niepełnosprawne mogą przebywać na terenie Wydarzenia z psem bez smyczy i bez kagańca za okazaniem certyﬁkatu/zaświadczenia
potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
11. W trakcie przebywania na terenie Wydarzenia, uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów bezpieczeństwa, w tym w szczególności
aktualnych rozporządzeń Ministra Zdrowia, związanych z prewencją wirusa SARS-Cov-2.
12. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do zachowania min. 1,5-metrowego dystansu od innych osób. W sytuacji, gdyby nie było takiej możliwości konieczne
będzie zakrywanie ust i nosa. Organizator udostępnia miejsca zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, zabronione jest przenoszenie leżaków i skracanie dystansu
pomiędzy nimi. Wymóg nie dotyczy osób: wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; osoby, która uczestniczy
w wydarzeniu razem z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem
poniżej 13. roku życia.
13. Organizator zapewnia stoły do konsumpcji produktów zakupionych w foodtruckach, między stołami odstęp wynosi 2m.
14. Organizator zapewnia bezpłatne przenośne toalety dla Uczestników Wydarzenia. Korzystających z toalet obowiązuje dezynfekcja rąk przed skorzystaniem
z toalety i po skorzystaniu z niej oraz zachowanie co najmniej 1,5-metrowego dystansu w kolejce do toalety.
15. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań ﬁlmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych administrowanych
przez Organizatora.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak
również szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na Wydarzeniu.
17. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk przebiegu Wydarzenia, a w szczególności zachowania osób w nim uczestniczących.
18. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
19. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu może zostać usunięty z terenu Wydarzenia.
20. W przypadku wystąpienia u Uczestnika Wydarzenia niepokojących objawów sugerujących na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2:
1) należy niezwłocznie zastosować izolację od pozostałych Uczestników i odesłać taką osobę transportem indywidualnym do domu.
Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji
i poleceń.
2) Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu do tego wyznaczonym, wyposażonym w środki
ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, gdzie jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób. Doraźnie osoba taka może być
odizolowana od pozostałych osób w innej, bezpiecznej przestrzeni, zapewniającej odstęp od innych na min.2 m.
3) Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego
sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych.
4) Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć
dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
5) Zaleca się w miarę możliwości ustalenie listy pracowników oraz widzów, przebywających w tym samym czasie i w tej samej
części/częściach obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.
21. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w sytuacji wydania przez organy władzy publicznej aktów prawnych lub decyzji
wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w związku z epidemią Covid-19.

